ã tr thành quy lut, vào các dp ngày T do báo chí th gii (3/5) hay k nim Ngày Báo chí cách mng Vit Nam
(21/6), mt s cá nhân, t chc, ài báo ting Vit nc ngoài có quan im, t tng chng phá Vit Nam nh T chc phóng
viên không biên gii (RSF), T chc Bo v ký gi (CPJ), T chc theo dõi nhân quyn (HRW), Ngôi nhà t do
(Freedom House), ài Á châu t do (RFA)... li ng ti nhiu bài vit, hình nh tuyên truyn, xuyên tc, vu cáo Vit
Nam "àn áp t do ngôn lun, t do báo chí".

Bên cnh a ra bng xp hng v cái gi là "t do ngôn lun", "t do báo chí" trong các bn báo cáo, phúc trình, h
còn vu cáo Vit Nam àn áp, bt, x lý các nhà báo vi phm pháp lut và o c ngi làm báo, ng thi gây sc ép òi c
quan chc nng Vit Nam tr t do i vi các nhà báo trên.
Hng nm, mt s t chc còn tin hành trao "gii thng t do báo chí" cho mt s nhà báo vi phm pháp lut, vi phm o c
ngi làm báo. Nhng cái tên nh Trng Duy Nht, Phm oan Trang, Phm Chí Dng… cng ã không ít ln c "vinh
danh" nhng gii thng này.
Bn cht nhng ngi nhân danh "nhà báo c lp" hay "báo sch"!
Trong các bn tng trình hay báo cáo và các bài vit vu cáo Vit Nam àn áp t do báo chí, bt, giam gi các nhà
báo c mt s cá nhân, t chc không có thin chí ng ti trong thi gian qua, nhng cái tên trong "Hi nhà báo c lp"
nh Phm Chí Dng, Nguyn Tng Thy, Lê Hu Minh Tun hay các i tng trong nhóm "Báo sch" nh Trng Châu Hu
Danh c nhc n rt nhiu.
i vi Phm Chí Dng, Nguyn Tng Thy và Lê Hu Minh Tun c bit n là nhng thành viên trong t chc t xng có tên
"Hi Nhà báo c lp Vit Nam" (c thành lp vào nm 2014 vi mc tiêu u tranh, làm thay i th ch chính tr Vit Nam),
trong ó Phm Chí Dng là ch tch, Nguyn Tng Thy là phó ph trách chi hi min Bc.
Di v bc ca t chc "Hi Nhà báo c lp", các i tng trên ã ng ti nhiu bài vit có ni dung tuyên truyn, ph bng chính
quyn nhân dân, bôi nh, chng phá ng, Nhà nc Vit Nam. Bn án 15 nm tù giam, 3 nm qun ch ti a phng i vi
Phm Chí Dng; 11 nm tù giam, 3 nm qun ch ti a phng i vi Nguyn Tng Thy; 11 nm tù giam, 3 nm qun ch i vi
Lê Hu Minh Tun cùng v ti "Làm, tàng tr, phát tán hoc tuyên truyn thông tin, tài liu, vt phm nhm chng phá
Nhà nc Cng hòa XHCN Vit Nam" c TAND thành ph H Chí Minh tuyên pht ti phiên tòa s thm ngày 5-1-2021
là thích áng cho nhng ngi coi thng pháp lut, chng phá t nc.
i vi Trng Châu Hu Danh và oàn Kiên Giang, Nguyn Thanh Nhã, Nguyn Phc Trung Bo trong nhóm "Báo
sch" thì ngày 16/6/2021, Vin KSND thành ph Cn Th chuyn tr toàn b h s v án n c quan An ninh iu tra, Công
an thành ph Cn Th ngh iu tra b sung, làm rõ hành vi ca mt s i tng có liên quan n v án.
Sau ó trên trang RFA ã ng ti bài vit "Nhóm "Báo sch" b iu tra v cáo buc c ý làm l bí mt Nhà nc" và vu cáo
"Vic bt gi bn nhà báo nm trong xu th áng lo ngi i vi Vit Nam", ng thi kêu gi c quan chc nng "tr t do cho tt
c nhng ngi b giam gi mt cách bt công, cho phép tt c mi công dân c bày t quan im mt cách t do và không
s b tr thù".
Trên thc t, Trng Châu Hu Danh cùng ng phm ã li dng quyn t do ngôn lun, t do báo chí ng ti nhng bài vit,
video, hình nh trên các trang cá nhân Facebook, nhóm "Báo sch" và kênh Youtube BS Chanel liên quan
n các v vic xy ra ti TP Cn Th và mt s a phng khác vi nhng ni dung xuyên tc s tht, vu cáo, chng phá và trc
li cá nhân. Trng Châu Hu Danh và ng phm còn chia s, trao i, tàng tr 9 tài liu "mt" và "ti mt" liên quan mt s
v án.
Vi nhng hành vi trên, Trng Châu Hu Danh b khi t, bt giam iu tra v ti "li dng các quyn t do dân ch xâm
phm li ích ca Nhà nc, quyn, li ích hp pháp ca t chc, cá nhân", "c ý làm l bí mt Nhà nc, chim ot, mua bán
hoc tiêu hy vt hay bí mt Nhà nc" và d lun ang ch bn án nghiêm khc i vi nhng k mang danh "Báo sch"
phm ti.

Vic các c quan chc nng x lý các i tng ã li dng t do ngôn lun, t do báo chí vi phm quyn và li ích ca Nhà nc
và công dân theo pháp lut nh các thành viên trong "Hi Nhà báo c lp", "Báo sch"... là hoàn toàn phù hp vi
quy nh ca pháp lut Vit Nam cng nh lut pháp quc t.
Vit Nam luôn tôn trng, bo m quyn t do báo chí ca mi công dân
Quyn t do ngôn lun, t do báo chí c Liên hp quc và pháp lut ca nhiu quc gia phát trin nh Pháp, Anh, M quy
nh c th. Trong bn"Tuyên ngôn v Nhân quyn và Dân quyn Pháp nm1789", vn t do báo chí c trình bày nh
là mt trong nhng quyn c bn: "Bt k công dân nào cng có th nói, vit và công b t do; tuy nhiên, h s chu trách
nhim nu lm dng quyn t do này theo quy nh ca pháp lut" (iu 11).
Công c quc t v các quyn dân s và chính tr nm 1966 ti khon 1, iu 19 quy nh rõ: "Mi ngi u có quyn gi quan
im ca mình mà không b ai can thip" và khon 2, iu 22 quy nh: "Vic thc hin quyn này không b hn ch, tr
nhng hn ch do pháp lut quy nh và là cn thit trong mt xã hi dân ch, vì li ích an ninh quc gia, an toàn và trt t
công cng, và bo v sc khe hoc o c ca công chúng hay các quyn và t do ca ngi khác".
Pháp, trong tin trình cách mng 1789, t do báo chí ã c cp ti Ðiu 11, Tuyên b dân quyn và nhân quyn. Sau
này, o lut 1881 v t do báo chí cng c ban hành trong nn cng hòa th ba vào ngày 29/7/1881 và ã nêu rõ các
gii hn trong t do báo chí vì s lm dng t do, c th là a ra các nh ngha v ti phm báo chí và n nay o lut này vn
còn giá tr.
Anh, tt c các bài phát biu ming hay ng báo vi mc ích làm mt tín nhim hoc kích ng chng li ch quyn, chính
ph, hin pháp, bt c vin nào hoc h thng tòa án, kích ng s bt bình hay s công phn gia các công dân ca N
hoàng, s hn thù gia các giai cp ca các công dân ó… u b coi là vi phm pháp lut.
Nhà nc Vit Nam luôn tôn trng, bo m quyn t do báo chí, t do ngôn lun ca mi công dân và cng nh các quc
gia khác, gi gìn k cng và bo m s n nh phát trin, Nhà nc Vit Nam không cho phép li dng nhng quyn này
tuyên truyn, kích ng lt chính quyn, phá hoi khi oàn kt dân tc, xâm phm n quyn, li ích hp pháp ca các t
chc, cá nhân.
Nhà nc Vit Nam luôn nht quán quan im tôn trng và bo v các quyn t do c bn ca con ngi, trong ó có quyn t
do báo chí. Trên c s ni lut hóa pháp lut quc t v quyn t do báo chí, Hin pháp nm 1946 ã khng nh "ngi dân
có quyn t do báo chí và c pháp lut bo m thc hin". Các bn Hin pháp sau này u k tha và phát trin ni dung ca
Hin pháp nm 1946 v quyn t do báo chí.
iu 25, Hin pháp nm 2013 ghi rõ: "Công dân có quyn t do ngôn lun, t do báo chí, tip cn thông tin, lp hi, biu
tình. Vic thc hin các quyn này do pháp lut quy nh" và khng nh: "Quyn con ngi, quyn công dân ch có th b
hn ch theo quy nh ca pháp lut trong trng hp cn thit vì lý do quc phòng, an ninh quc gia, trt t an toàn xã
hi, o c xã hi, sc khe ca cng ng". Quy nh này cng c th ch trong nhiu vn bn pháp lut Vit Nam, nh B lut Hình
s 2015, sa i 2017; Lut Báo chí nm 2016...
Vit Nam, báo chí thc s tr thành cu ni gia "ý ng, lòng dân", to ng thun xã hi, thúc y công cuc xây dng,
phát trin t nc; là phng tin ngi dân kim tra, giám sát thc thi pháp lut và óng góp ý kin phn bin i vi các
chính sách, pháp lut ca Nhà nc; là công c bo v li ích xã hi, bo v quyn, li ích hp pháp ca ngi dân.
Theo s liu ti Hi ngh báo chí toàn quc nm 2020, n cui nm 2020, c nc ta có 41.000 nhân s ang tham gia hot
ng; 779 c quan báo chí, trong ó có 142 báo, 612 tp chí, 25 c quan báo chí in t c lp; 72 c quan c cp phép
hot ng phát thanh, truyn hình vi tng s 87 kênh phát thanh và 193 kênh truyn hình. ó là minh chng sinh ng
cho vic bo m quyn t do báo chí Vit Nam, phn bác lun iu vu cáo Nhà nc Vit Nam àn áp t do báo chí, t do
ngôn lun.
Chúng ta khuyn khích t do báo chí vì li ích ca quc gia, dân tc, bo v li ích ca Nhà nc và nhân dân. Và l tt
nhiên, chúng ta không th chp nhn vic li dng t do báo chí, t do Internet, t do ngôn lun gây mt n nh, chng li
T quc và dân tc, xuyên tc ch trng, chính sách ca Ðng và Nhà nc, xâm phm li ích ca công dân.

Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

